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مرگ سلیمان قانونی
448سال پیش ،برابر با ششم سپتامبر
 1566میالدی ،س��ليمان اول ،س��لطان
عثماني ک��ه مورخان صف��ت «قانونی» را
در پی نام��ش آوردهاند ،درگذش��ت .او در
طول سلطنت خود به قضا و قانون بيش از
هرچيز ديگر توجه ميكرد .سليمان يکم
در هر كوي و برزني در قلمرو عثماني دادگاه
داير كرده ب��ود و در جوار دفتر خود نيز يك
ش��وراي قضايي داش��ت .او عقیده داشت
از هر دس��تي كه بريده ش��ود خون جاري
ميشود ،جز دس��تي كه قاضي قطع كند.
اين اصطالح از همان زمان در خاورميانه سر
زبانهاافتادهاست.

شهرام شهيدي
طنزنویس

shahraam_shahidi@yahoo.com

دشت اول :گور
یک س��تون جدید در روزنامه حک��م یک خانه
اجارهای جدی��د را دارد .یعنی هر وقت صاحبخانه
گفت وخی ،باید بلند ش��وی و کوچ کنی یک جای
دیگر .تنه��ا فرقش این اس��ت که س��توننویس،
اجارهنشین خوشنشین نیس��ت و بارش همیشه
بسته اس��ت .درواقع س��تون روزنامه خیلی شبیه
س��تون ساخته ش��ده توس��ط بس��از و بندازهای
همش��هریمان اس��ت .ل��رزان و افت��ان! اینها را
گفتم که فکر نکنی��د ما همینط��ور کترهای دل
را زدهای��م به دریا و اسبابکش��ی کردهایم اینجا.
نخیر .میدانیم این س��تون اجارهای است و ما هم
مستأجر .آدم معموال مس��تأجر که باشد مدام یاد
بده��ی و قبض و اجا رهبها و گمش��دههای جیبش
میگردد .ما هم چون مس��تاجر خوبی هستیم از
این قاعده مستثنی نیستیم .این شد که گفتیم از
این به بعد اگر بشود اینجا گمشدههای این مرز و
بوم را با شما درمیان بگذاریم .ببینیم کسی از این
گمش��دهها خبر دارد؟ راهی برای پیدا کردنشان
هست؟ چه کس��انی گمش��ان کردهاند و برای چه
کسی گمشدنشان صرف میکند.
فکر نکنید خدای ناکرده قصدمان غرولند کردن
ت ها .به جان عزیزتان خیر .فقط قصد
و نقزدن اس 
داریم دورهم بنش��ینیم ببینیم چی س��ر جایش
هست و چی گم شده .البته همان که ببینیم چی
سر جایش هس��ت و حاضری بزنیم وقت کمتری
میبرد ت��ا دنبال گمش��دهها بگردی��م .اصوال این
روزها گمگش��تگی مد ش��ده .یکی کیف پولش را
گم میکند .یکی گذش��تهاش را گم میکند .یکی
فرهنگ��ش را .مواردی بوده مش��اهده ش��ده یکی
خودش را گم کرده و از آن بدتر بودند کس��انی که
گورشان را گم کردهاند .گم کردن گور سختترین

گم شدن تاریخ اس��ت .اصال هم حرف بیادبیای
نیس��ت .به ما خرده نگیری��د که ای��ن بیادبیها
چیست .شما موبایلتان را گم کنید بیادبی است؟
خوب یکی هم گورش را گم کرده .گناه نکرده که.
حاال یا گذاش��تهاند دنبالش از ترس ب��دو بدو فرار
کرده و بعدها خودش و دیگران فهمیدهاند گورش
را گم کرده یا اصال از قصد و با نیت قبلی گورش را
گم کرده.
بیاینه یک مفس�د اقتصادی ف�راری :ملت
بزرگ و مردمدوس��ت ایران .س�لام .این��ک که با
انبانی پر خ��اک وطن را در توبره ک��رده و به ینگه
دنیا آمدهام هرچه خاک مام وطن را جس��توجو
میکنم چیزی از گورم را نمییاب��م .برخی منابع
آگاه میگوین��د گ��ورم را گ��م ک��ردهام .از ش��ما
درخواس��ت میکنم گور مرا پیدا و خانوادهای را از
نگرانی برهانید.
سخنان یک گورکن :خدمت داش ما که شوما
باشی عارضم ما گورکنها عادت مادت نداریم سر
گوری که مرده توش نیس��ت زار بزنیم .دیگه چه
برسه که گورش هم فراری مراری باشه .ملتفتی؟
یک اس�تاد دانش�گاه :اصوال از آنجایی که
گ��ور هرکس فاقد پا میباش��د قابلی��ت حرکت و
فرار ندارد ،البته هس��تند موجوداتی مثل مار که با
خزیدن حرک��ت میکنند اما گ��ور حتی از نعمت
خزیدن هم بیبهره اس��ت .فلذا کسانی که ما فکر
میکنیم گورشان را گم کردهاند در واقع خودشان
را گم کردهاند و این غلط مصطلحی اس��ت که بین
عامه مردم رواج پیدا کرده.
آگهی تبلیغاتی :تعدادی گور آکبند برای گم
کردن در سواحل گردشگری موجود است.
دیوارنوی�س یک ش�ر خ�ر :گور ش��ریکان
اقتصادی خود را قبل از گم کردن گورش��ان به ما
بسپارید.
درخواس�ت یک کارمند :از پلیس بینالملل
درخواس��ت میکنم گورهای گم ک��رده در حوزه
اقتصاد ما را پیدا کرده و تحویل دهند.

داستانه

اندر آداب سوال
| محمدشرافت |

آوردهاند گروهی در کلیس��ایی ب��ه دعاخوانی
و راز و نی��از مش��غول بودن��د .چند نف��ر از آنها
س��یگارهای خود را گوش��ه ل��ب گذاش��ته و تا
خواس��تند روش��ن کنند مورد خطاب و عتاب و
اعتراض غیرسیگا ریها قرار گرفتند که« :سیگار
کش��یدن هنگام دعا و راز و نیاز کار شایس��تهای
نیس��ت ».بحث باال گرفت و قرار ش��د از کشیش
در این خصوص س��ؤال شود .غیرس��یگاریها به
دفتر کشیش رفتند و پرسیدند« :سیگار کشیدن
هنگام دعا چه صورتی دارد؟» .پاس��خ چنین بود:
«دعا ارتباط انسان با خدا است و شایسته نیست

انس��ان هنگام دعا و ارتباط با خدا سیگار بکشد».
س��یگاریها قانع نش��دند و گفتند باید خودمان
بپرسیم .آنها به محضر کشیش شرفیاب شدند
و پرسیدند« :دعا خواندن و راز و نیاز با خدا ،در حال
کشیدن سیگار چه صورتی دارد؟» پاسخ کشیش
چنین بود« :دعا ارتباط انسان با خدا است و در هر
حالتی حتی در حال سیگار کشیدن ارتباط برقرار
کردن با خدا و دعا خواندن کار خوبی است».
نتیجه اخالقی اینکه شما سوال خود را هدفمند،
ماهران��ه و زیرکانه مطرح کن و بعد اگر خواس��تی
سیگاربکشواگرنخواستینکش!

فوکوس ...

دومين جنگ هند و پاكستان

یکی از گفتوشنودها ،دانشآموزی ارمنی گفت،
ن سال است آمار همکیشانش رو به کاهش
چندی 
باور نکردنیای نهاده اس��ت .از اینرو بس��یاری از
مدرسههای آنان از شدت کمبود دانشآموز بسته
شدهاند.بسیاریازخانوادههادراثرفشارجوانترها
زادگاه خوی��ش را ره��ا کرده و به بیریش��گی در
کش��ورهای بیگانه تن میدهند .ارامنه در دوران
شاهعباس با هدف گس��ترش صنعت و مهارت به
ایران کوچ داده شدند و بیگمان خدمات ارزندهای
را به میزبانان ایرانی خویش پیش��کش کردند .از
س��وی دیگر ،وضع برای هممیهنان زرتشتی نیز
بهتر از این نیس��ت و بس��یاری از آنان ریشههای
ن هزار ساله خویش را از خاک پر بار مادری
چندی 
درآورده و در ِ
ِ
سست گلدانهای خوش آب
خاک
و رن��گ بیگانگی فرو میبرند .ای��ن هممیهنان با
کولهباری ارزشمند از فرهنگ و آموزههای ایرانی،
بیش از هزار س��ال  -این س��رزمین را همراهی و
همیاری نمودهاند .زیبایی و چش��منوازی ایران -
افزون بر گوناگونی اقلیمی  -به گوناگونی فرهنگی
و بخشهای جدانش��دنی آن ،یعنی فرهنگهای

محمدرضا نیکنژاد
آموزگار

«فیروز بهرام» دبیرستانی پرآوازه و ماندگار زیر
نظر انجمن زرتش��تیان ایران با بیش از ۸۰س��ال
آموزش کش��ور اس��ت.
تالش ارزنده در گس��تره
ِ
ِ
ت��ارک «فیروز به��رام» س��تارگانی چون ایرج
بر
افش��ار ،پرویز شهریاری ،احمد ش��املو ،ذبیحاهلل
صفا،هانیبال الخاص و ...ب��ه دانشآموزی بر خود
بالیدهاندواکنوندبیرستان نیز به پروراندنچنین
س��تارگانی بر خود میبالد .دانشآموزان کنونی
دبیرس��تان ،آمیختهای از هممیهنان زرتشتی و
ارمنیاند .فضای ویژه «فیروز بهرام» س��بب شده
اس��ت تا پس از نزدیک به بیستسال آموزگاری،
گس��تره تجربهاندوزی تازهای برایم فراهم ش��ود
و ش��ور تازه کاری به س��راغم آید .باری ،گاهی با
بچهها خوش و بش��ی میکنم و برای شکس��تن
فضایِ سنگین درس ،گپ و گفتی به راه میاندازم
و دقیقههایی به دانشآموزی میپردازم .در میانه
آ
بو

برج ایفل در پانصد و هفتادمین روز از لحظه آغاز کار (س��پتامبر  .)۱۸۸۸س��اخت برج ایفل توس��ط گوستاو ایفل،
در سال  ۱۸۸۷آغاز و در  ۳۱مارس  ۱۸۸۹به پایان رسید .ایفل برای نمایش��گاه جهانی و به مناسبت صدمین سالگرد
انقالب فرانسه ساخته شد و دو س��ال و دو ماه طول کش��ید .ایفل از  ۱۸هزار و  ۳۸قطعه به همراه  ۲و نیم میلیون پیچ
مهره و میخ پرچ تشکیل شده اس��ت .ارتفاع برج  ۳۲۴متر و وزن آن بیش از  ۱۰هزار تن است که  ۷هزار و  ۳۰۰تن آن
فوالداست.

قومی اس��ت .جورچین فرهنگی ایران هنگامی
از زیبای��ی و ش��کوه دل را میربای��د که تکههای
رنگارنگ آن در کنار هم چیده ش��وند و در بده –
بس��تانهای فرهنگی ،ارزشها و شایستگیهای
انس��انی و جهانی یکدیگر را دریافت و زشتیهای
نسالگذشته.
یکدیگررابپوشانند–بهرسمهزارا 
مسیحی،زرتشتی،کلیمی،مسلمان،شیعه،سنی
و ...از سویی و لر ،کرد ،ترک ،بلوچ ،عرب ،گیلک و...
از دیگر سو ،هرکدام بخشی از فرهنگ موزايیکی
ایران را رنگ و جالیی ویژه بخشیدهاند و کم شدن
هر یک از رنگها بر چشمنوازی این سامانه هزاران
گمان همان اندازه
ساله آسیب خواهد رساند .بی 
شجریان مسلمان در گسترش
که کیارستمی و
ِ
فرهنگ این مرز و بوم کارا بودهاند ،پرویز شهریاری
زرتشتی و چاک ناواریان ارمنی نیز سهیم هستند.
چه باید کرد تا ش��هریاریها و چاک ناوریانهای
آین��ده از دل ای��ن فرهن��گ نگریزن��د؟ و چاره
چیس��ت تا از خالی ش��دن بخشهایی ارزشمند
جورچی��ن خوش آب و رنگ فرهنگیمان
و زیبا از
ِ
جلوگیریشود؟
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 ...رعدوبرق در شمال کشور
براس��اس نقش��ههای پیشیابی هواشناسی با
نفوذ جریانات شمالی روی سواحل شمالی کشور
از امروز ش��اهد رگبار ،رعدوبرق و وزش باد شدید
در اس��تانهای اردبی��ل ،نیمهش��رقی مازندران،
گلستان و ارتفاعات سمنان خواهیم بود .نقشههای
هواشناسی نشان میدهند تحتتأثیر این پدیده
امروز۱۵شهریورماهدراستانهایخراسانشمالی،
گلستان ،ش��رق مازندران و ارتفاعات تهران وقوع
رگبار ،رعدوب��رق و وزش باد ش��دید دور از انتظار
نیست .براساس تأکید سازمان هواشناسی با توجه
به آبگرفتگی معاب��ر عمومی و خطرات ناش��ی
از رعدوب��رق در مناطق یادش��ده ضروری اس��ت
هموطناناقداماتپیشگیرانهایرابرایجلوگیری

سالروز سپتامبر سیاه
42س��ال پیش ،برابر با ششم سپتامبر
 1972می�لادی 36 ،س��اعت پ��س از به
گروگان گرفته شدن  9ورزشكار اسراييلي
از سوی گروه فلسطینی س��پتامبر سیاه،
دولت آلمان موافقت كرد هواپیما دراختيار
گروگانگيرها قرار دهد .فلسطینیها همراه
گروگانها به فرودگاه منتقل شدند .پليس
آلمان در فرودگاه به س��وي گروگانگيرها
ش��ليك كرد و آنها بالگرد حامل 9گروگان
را منفج��ر كردند که همهش��ان كش��ته
شدند .ورزشكاران اسراييلي براي شركت
در بازيهاي المپيك تابس��تاني در مونيخ
حضور داش��تند .فلس��طينيها براي آزاد
كردن گروگانها خواستار آزاد شدن 200
زندانيفلسطينيشدهبودند.

جورچین خوش آب و رنگ فرهنگی!

هوا

49س��ال پیش ،برابر با ششم سپتامبر
 1965می�لادی ،دومي��ن جن��گ هند و
پاكستان بر سر كشمير با حمله نيروهاي
هندي به منطقه الهور آغاز شد .پاكستان
در واكنش به حمله تمام عيار هند ،همان
روز در راجستان هند چترباز پياده كرد .در
جريان اين جنگ ،ايران به شکل غيرعلني
حامی پاکس��تان بود و تعدادي هواپيماي
نظامي به آن كشور تحويل داد .جنگ دوم
هند و پاكستان ،با پادرمياني شوروي پايان
يافت .نخستين جنگ دو كش��ور درسال
 1947انجام شده بود و سومين آن درسال
 .1971مسأله كشمير همچنان الينحل
باقيماندهوآتشياستدرزيرخاكستر.

حرف روز

در برخی مناطق استان هرمزگان و جنوب استان
کرمان نیز افزایش ابر و رگب��ار و رعدوبرق و وزش
باد پیشبینی میش��ود .همچنین روز یکش��نبه
ناپایداریها در نواحی ذکر ش��ده با شدت کمتری
ادامهخواهدداشت.
کمینهوبیشینههوایتهرانشنبهاینهفتهبین
 ۲۲تا  ۳۶درجه باالی صفر خواهد بود و نقشههای
هواشناسی نش��ان میدهند ،آسمان تهران نیز در
این روز کمی ابری در بعدازظهر با افزایش ابر و با گرد
وخاکهمراهخواهدبود.
در شبانهروز گذش��ته بین مراکز استانها ،اهواز
با  ۴۵درجه س��انتیگراد و ش��هرکرد مرکز استان
چهارمحال و بختیاری هنگام ش��ب ب��ا حدود ۷
درجه سانتیگراد ،گرمترین و خنکترین شهرهای
کشوربودند.

ازخساراتاحتمالیبهعملآورند.
بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق همچنان
در بخشهایی از جنوب کشور امری محتمل بوده
و خلیجفارس طی امروز وض��ع مواج خود را حفظ
خواهد کرد .پیشبینی میشود در روزهای آینده
بارش باران در استانهای مازندران و گلستان ادامه
ن البرز نیز
داشته باش��د .در این مدت شمال استا 
در س��اعات بعدازظهر و اوایل شب ش��اهد رگبار،
رعدوب��رق پراکن��ده و وزش باد خواه��د بود .طی
امروز و فردا در برخی مناط��ق دامنههای مرکزی
و جنوبی زاگرس و بهص��ورت ضعیف در ارتفاعات
البرز ،ابرناکی ،رگبار موقتی ،باران گاهی با رعدوبرق
و وزش باد پیشبینی میشود .شدت بارشها روز
یکشنبه در استانهای واقع در دامنههای مرکزی
و جنوبی زاگرس بیش��تر خواهد بود .در این مدت
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